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1. Przedmiot i cel ekspertyzy. 
 

Pałac w okresie powojennym użytkowany był jako ośrodek kolonijny,  
remontowany był w roku 1967 oraz w latach 1982-1985, w roku 1997 kolejny 
właściciel planował przeprowadzenie remontu z przeznaczeniem obiektu na 
ośrodek szkoleniowy, wymienione zostały tylko okna. Obecnie nie jest użytkowany. 
Projektowana funkcja obiektu: budynek   usługowy z pokojami gościnnymi na 14 
miejsc i częścią mieszkalną wraz z pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi.  

 

 
                           Widok Pałacu  - obecny  stan techniczny , od strony  wjazdu głównego 
 

 

              Widok Pałacu w okresie jego świetności 
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        Pałac zbudowany w latach 30. XVIII wieku zachował do dzisiaj swój pierwotny 
kształt i formę oraz częściowo wystrój elewacji. Budynek jest murowany, dwukondy-
gnacyjny, podpiwniczony tylko w centralnej części. Wzniesiony na planie podkowy z 
centralnie umieszczonym ryzalitem od strony frontowej. Taras usytuowany od frontu, 
wydzielono tralkową balustradą w linii skrzydeł, przerwaną schodami na osi wejścia 
głównego. Bryła rozczłonkowana, złożona jest z czterech segmentów. Środkową par-
tię nakryto wysokim dachem czterospadowym, skrzydła boczne trzyspadowymi. Ele-
wacje tynkowane gładko, horyzontalnie przedzielone zostały gzymsami kordonowymi i 
wieńczącymi. Symetrycznie rozstawione otwory ujęte są w opaski. Fasada, a częś-
ciowo również elewacje boczne, mają bogatą rokokową dekorację rzeźbiarską z mo-
tywami muszli, owoców i girland. Wyjątkowość fasady podkreśla ozdobne opracowa-
nie ryzalitu, uwydatnione szczególnie w trójkątnym tympanonie wypełnionym kartu-
szem z napisem „David Heinrich Freiherr von Kottwiz 1934” i panopliami. W przy-
ziemiu znajduje się portal ujęty pilastrami zwieńczonymi jońskimi głowicami. Głowice 
podtrzymują belkowanie ze zwieńczeniem w formie esownic. Wewnątrz częściowo 
zachowało się wyposażenie – kominki, stolarka drzwiowa, balustrada schodów.  
 

       Po zakończeniu działań wojennych pałac przeszedł na własność Skarbu Państwa. 
W latach 50. XX wieku w budynku mieścił się ośrodek zdrowia, a na przełomie lat 50 i 
60. XX wieku szkoła podstawowa. W 1967 roku przeprowadzono remont budynku, 
przystosowując go do funkcji ośrodka kolonijnego. W trakcie adaptacji wprowadzono 
nowe podziały wnętrz, wykonano nowe instalacje, sanitariaty, zaplecze kuchenne i 
kotłownię. W latach 1982-1985 przeprowadzono remont instalacji i naprawę dachu z 
opierzeniami. Kolejny remont – samowolny – rozpoczęto w 1988 roku. Skuto wów-czas 
tynki z fasady wraz z częścią detalu architektonicznego na wysokości parteru, aż do 
gzymsu między kondygnacyjnego. Rok później wymieniona została stolarka okien-na. 
W latach 1993-1995 z pałacu skradziono barokowe drzwi wewnętrzne i herb z 
kominka. W drugiej połowie lat 90. XX wieku obiekt nabyła warszawska spółka. Zimą 
2000 roku, wskutek nieszczelności pokrycia dachowego i zawilgocenia drewnianych 
elementów konstrukcji, zarwaniu uległa część stropów rozpiętych nad górną kondy-
gnacją budynku. W 2006 roku nastąpiła zmiana właściciela, który aktualnie  przystą-
pił do prac projektowych. Daje to nadzieję rozpoczęcia remontu w najbliższym czasie. 
 
                 Celem ekspertyzy jest określenie rozwiązań zastępczych w związku z 
planowaną rewitalizacją pałacu w Bojadłach z przeznaczeniem na cele kulturalne z 
przebudową i remontem pomieszczeń. W związku z niemożliwością pełnego 
dostosowania budynku do obowiązujących obecnie w tym zakresie przepisów. 
Istnieje więc potrzeba spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w 
sposób inny niż podany jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie /t.j. Dz. U. 2015 poz. 1422/ - stosownie 
do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo rozwojowej 
albo rzeczoznawcy budowlanego, oraz do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej.  
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Budynek wpisany jest do rejestru zabytku przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze pod nr. 205 /załącznik nr 1/. 
 
1. 2. Podstawa opracowania ekspertyzy 
 

a) zlecenie zamawiającego, 
 

     b/ Inwentaryzację opracowaną przez Pracownię Projektową „RENOWACKA” w  
         Zielonej Górze, 
        

b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  warun-  
ków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  / tj. Dz. U. 
2015 poz. 1422/,   

             d) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca   2010r w    
                 sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów  budowlanych i   
                 terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).  

     e) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009r w 
sprawie  przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 
124, poz. 1030).  

 f) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadnia- 
    nia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej /Dz. U. 2015r.  
    poz. 2117/ 

      h) PN-89/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania  
        ogólne. 
 

     i) PN-89/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona  
         podstawowa. 
 

j) wizje lokalne. 
 
 
2. Ogólna charakterystyka obiektu 
 

W ramach obecnej modernizacji polegającej głównie na likwidacji istniejących    
      warunków uznanych za zagrażające życiu ludzi, poprawie warunków higieniczno-sanitar- 
      nych oraz dalszej poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej. 
 

Po modernizacji - zlikwidowane będą sytuacje uznane za zagrażające życiu ludzi   
     oraz podwyższone zostaną warunki bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności w  
     zakresie ewakuacji oraz odporności pożarowej budynku.  
 

Budynek wykonany został  o konstrukcji tradycyjnej z następujących materiałów 
budowlanych: 
Fundamenty – ceglane z kamieniami narzutowymi, miejscami widoczne odsadzki.  
Mury i tynki:  
* Piwnice-ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej. Mury wewnętrzne pozostałych 
kondygnacji: murowane z cegły ceramicznej. Tynki miejscami zawilgocone, Ściany 
wewnętrzne działowe na 1 piętrze i poddaszu w części o konstrukcji drewnianej - 
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szkielet drewniany wypełniony cegłą, miejscami obudowa z desek i wyrównane 
dachówką, tynk na trzcinie  
Ścianki działowe wtórne – w części do usunięcia w celu przywrócenia dawnego układu 
pomieszczeń  
Na ścianach murowanych i sklepieniach występuje tynk piaskowy o grubości ok. 3,5 - 
4,5cm, pokryty cienką warstwą silniejszej zaprawy i częściowo pomalowany farbą 
olejną. 
Stropy: 
a/ w piwnicach sklepienia kolebkowe z lunetami oraz stropy wtórne typu Kleina w  
    pomieszczeniach nr 013, 015, 016 i 017   
b/ stropy nad parterem : 
    * stropy drewniane belkowe, wypełnienie polepa gliniana, podsufitka z desek, tynk  
       na trzcinie.   
   * strop WPS w pom. 23 – brak posadzki, miejscami ubytki betonu 
 c/ stropy nad  I piętrem:  
    * stropy drewniane belkowe, wypełnienie polepa gliniana, w części stropów brak  
       polepy, podsufitka z desek, tynk na trzcinie.   
Podłogi: 
 a/ w piwnicy posadzki wtórne – płytki terrakota, płytki lastriko, posadzki betonowe,  
 b/ aa parterze:   
    * w pom.2a, 3 i 15 stare płytki historyczne trzykolorowe,  
    * w pom. 20, 21, 22, 23, 24,25 i 26 – zachowane współczesne  płytki posadzkowe, 
    * pozostałe podłogi na sklepieniach, stropie Kleina i gruncie  -  zachowane deski na  
       legarach,  
 d/ 1 piętro – podłogi z desek w części zachowane, deski miejscami z ubytkami,     
     * w pom. nr 111, 115 i część pom. 112 i  114  – płytki współczesne,    
     * w pom. nr 129  -  płytki stare,  częściowo zniszczone, o  formacie 10 x 10cm 
     * podłogi z desek zachowały się części  pom. nr  201, 202, 206 , 208, 209, 212 i  
       217. 
Nadproża: 
    *  nadproża w ścianach ryglowych  -  z belek drewnianych i desek,  
    * nadproża nad oknami i drzwiami w murach z cegły – typu Kleina, miejscami  
       uzupełniane dachówkami,  
 Schody: 

a) Klatka schodowa główna z parteru na 1 piętro – trzybiegowa: 
         * biegi boczne z parteru na spocznik:  bieg nad schodami do piwnic – na  
            sklepieniu ceglanym, bieg nad pom. 14 – o konstrukcji drewnianej, podbicie z  
            desek 4,0cm i tynk na trzcinie. Stopnie i podstopnice z desek,  
        * bieg centralny ze spocznika na 1 piętro -  drewniane  stopnie zostały rozebrane,  
           zachowana część belek poprzecznych, balustrada i słupy, 

b) Schody do piwnicy – deski na cegłach i gruncie,    
c) Schody stalowe kręcone – w dobrym stanie,    
d) Schody na poddasze – drewniane policzkowe, podbitka z desek,  
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e) Dach 
 Istniejący dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną; pokrycie, 

dachówki popękane z wieloma ubytkami, brak obróbek blacharskich, 
 nieszczelne pokrycie dachowe, brak obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych oraz zniszczone wystawki okienne w dachu spowodowały 
zawilgocenie elementów konstrukcji  dachu ( końcówek krokwi ) oraz stropów 1 
piętra w strefie wzdłuż murów obwodowych , wraz  z podsufitką i wypełnieniem 
polepą  
 Instalacja odgromowa – skorodowana i zniszczona 

 
       Dane ogólne stanu istniejącego: 
       * Kubatura       V = 13.047,20m3   
       * Liczba kondygnacji –2 oraz częściowe podpiwniczenie i częściowo użytkowe  
          poddasze na cele nie przeznaczone na pobyt ludzi, 
       * Szerokość elewacji, frontowej    Sf=  42,44m  -  42, 46m 
       * Szerokość elewacji szczytowych   Sb = 25,08m 
       * Wys. od terenu  do gzymsu przy wejściu głównym  
          od poziomu terenu                                              H1 = 12,54m, 
       * Wysokość od terenu  do gzymsu  -  skrzydła  pozostałe   H2 = 9,88 – 9,94m 
       * Powierzchnia zabudowy  - budynek                      Pzab_b = 869,50m2 
       * Powierzchnia zabudowy - taras i schody zewnętrzne  Pzab_s = 237,80m2 
       * Powierzchnia użytkowa budynku razem   Pu = 2.041,07m2 
          W tym: 
              > powierzchnia usługowa             Pus = 1963,39m2 
              > pow. pomieszczeń prywatnych           Pm =     77,68m2 
       * Budynek usługowy z pokojami gościnnymi i prywatną częścią mieszkalną  

   * liczba miejsc noclegowych: 
                - w pokojach gościnnych 2 i 3-osobowych    12 
                - w apartamencie                  2 

      - liczba mieszkań         1  
      - liczba mieszkańców ( mieszkanie )                       3 
      - liczba zatrudnionych       6  
     - liczba uczestników spotkań i szkoleń – jednorazowo  do 30 osób. 
 

   b/ przeznaczenie pomieszczeń 
W  budynku znajdować się będą pomieszczenia Fundacji Pałac Bojadła, naczelnym 
celem Fundacji jest ochrona i restauracja Założenia Pałacowo-Parkowego w 
Bojadłach.   
W Pałacu organizowane będą miedzy innymi konferencje, seminaria, konkursy, 
wystawy, prelekcje, koncerty, warsztaty i plenery  twórcze  i artystyczne,  
prowadzone będą zajęcia  edukacyjne  z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami 
starszymi,  warsztaty i zajęcia  tematyczne  oraz  imprezy kulturalne.  
Pomieszczenia użytkowe znajdować się będą na parterze i I piętrze, pomieszczenia 
gospodarcze, magazynowe, techniczne i dla personelu – w piwnicy i w części 
użytkowej poddasza. Pomieszczenia w piwnicy i na poddaszu nie będą przeznaczone 
na pobyt ludzi.  
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W budynku znajdować się będą pokoje gościnne (5) i 1 apartament  - na łączną 
liczbę 14 miejsc  noclegowych, w tym pokój dwuosobowy przystosowany dla osób na 
wózkach.  

   > poziom piwnic  
      * pomieszczenia techniczne /pompa cieplna głębinowa/, 
      * pomieszczenie gospodarcze, 
      * szatnie personelu, 
      * pomieszczenia magazynowe, 
      * pomieszczenia konserwatora. 
   >  poziom parteru: 
      * sale wystawowe, 
      * pracownia naukowa, 
      * sala wielofunkcyjna, 
      * pomieszczenia socjalne. 
      * pokoje biurowe, 
      * kotłownia na gaz propan-butan, 
    > poziom piętra I: 
      * sale seminaryjne, 
      * biblioteka czytelnia, 
      * salka konferencyjna, 
       * pokoje gościnne, apartament, 
       * lokal mieszkalny 
     > poddasze – nie przeinaczone na pobyt ludzi 
        * szatnie, 
       * pomieszczenia maszynowni wentylacyjnej, 
       * pomieszczenia sanitarne, 
       * część nieużytkowa poddasza. 
 
3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny /związany z     
    ochroną pożarową/  
 

        Budynek zasilany jest poprzez istniejącą instalację elektryczną, podobnie insta-
lacja wodna i gaz, ścieki oraz wody opadowe z połaci dachowej i powierzchni działki 
odprowadzone będą do kanalizacji wg ustaleń w „Decyzji o warunkach zabudowy”.  
/załącznik nr 2/ 
 

Układ komunikacyjny składa się z dojazdu od drogi gminnej, utwardzonej /asfaltowa/. 
Nawierzchnia placu i drogi wokół Pałacu nieutwardzone /nawierzchnia trawiasta/. 
 

Budynek wyposażony  będzie w instalacje:  
* wodno – kanalizacyjną,  
* centralnego ogrzewania z kotłowni gazowej umieszczonej na parterze, doprowa- 
   dzenie gazu ze zbiornika na gaz płynny na terenie działki,  
* monitoring,  
* wentylację  grawitacyjną, grawitacyjną z kanałami osiowymi,    
* mechaniczną nawiewno – wywiewną w części pomieszczeń.  
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           Istniejące instalacje elektryczne, odgromowe i wodne – są  do wymiany ze  
   względu na zły ich stan techniczny. 
  
4. Zakres modernizacji, przebudowy, adaptacji, zmiany sposobu   
    użytkowania 
 

    W ramach rewitalizacji, przebudowy  oraz budynku, zmiany polegać będą na: 
    * Roboty rozbiórkowe i skucie skorodowanych tynków     
    * Roboty murowe - przemurowanie skorodowanych murów, ściany projektowane 
    * Odgruzowanie, przemurowanie i uszczelnienie  kominów, z montażem w kanałach  
       przewodów wentylacji grawitacyjnej i nawiewno-wywiewnej oraz wkładów  
       spalinowych do kotła c.o.  i przewodów  c.o.,   
    * Naprawa  stropów, uzupełnienie izolacji termicznej, naprawa zawilgoconej i  
        zagrzybionej podsufitki , uzupełnienie podłóg    
    * Naprawa tynków na ścianach i sufitach – usunięcie tynków zmurszałych oraz  
        zawilgoconych, wykonanie nowych  
    * Remont, naprawa i uzupełnienie elementów drewnianej klatki schodowej,  
    * Wymiana skorodowanych elementów dachu ( końcówek krokwi, zniszczonych  
       słupów, podwalin i płatwi, konstrukcji wystawek dachowych ),  
    * Przemurowanie kominów ponad dachem, wykonanie czapy na skrajnym kominie  
        na wzór istniejących (obecnie brak czapy )   
    * Wykonanie szybu i montaż dźwigu przystosowanego dla osób na wózkach, zakup  
        Schodołazu, 
    * istniejący bieg z parteru na spocznik jest na sklepieniu ceglanym, spocznik i bieg     
       środkowy są drewniane na belkach drewnianych. W projekcie zostanie wymienio- 
       ny spocznik na płytę żelbetową z podłogą z desek,  bieg ze spocznika  na 1 piętro –  
       żelbetowy wylewany , okładzina z desek z  twardego drewna, 
    * Renowacja zachowanych posadzek  oraz wykonanie nowych    
    * Montaż nowej stolarki okiennej i renowacja części starej 
    * Renowacja zachowanej stolarki drzwiowej oraz  wykonanie i montaż nowej na  
       wzór zachowanej  
    * Prace konserwatorskie przy renowacji zachowanych detali oraz odtworzenie  
        brakujących elementów wewnętrznych 
    * Montaż nowych instalacji ( wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji  
       mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej , instalacja gazowa, odgromowej )  
    * Prace wykończeniowe: posadzki, okładziny, malowanie,  
    * Prace budowlane i konserwatorskie przy elewacji  
    * Remont schodów zewnętrznych   i tarasu z rekonstrukcją balustrady i tralek z  
       piaskowca. 
    * Wymiana instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, 
    *  realizacja zadań związanych z dostosowaniem budynku do warunków bezpieczeń- 
       stwa pożarowego., w tym rozwiązań zastępczych.  

 

Prace konserwatorskie oraz prace budowlane wykonywane pod nadzorem konserwa-
torskim: 
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b/ analiza budynku pod kątem występowania zagrożeń życia ludzi 
         Na podstawie §12 ust. l rozporządzenia rozporządzenie Ministra Spraw Wew-
nętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, póz. 563), za pod-
stawę do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest 
niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji 
ludzi, a w szczególności w wyniku: 

    1./ Jeżeli szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego, albo biegu względnie  
      spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji -jest mniejsza o ponad jedną trzecią  
     od szerokości określonej w przepisach techniczno-budowlanych. Warunki te w  oma- 
     wianym budynku nie powodują zagrożenia życia ludzi z uwagi, że: 

 a/ szerokości dojścia ewakuacyjnego wynoszą odpowiednio:  
    > poziom piwnic: 
       * szerokość korytarza „dojścia”  suteryna wynosi od 1,3m do 2,13m z miejscowym  
          przewężeniem do 1,27m na odcinku długości 1,02m, 
   > poziom parteru: 
      * szerokość korytarza  w parterze  wynosi: od 2,52m do 2,55m w części głównej  
         oraz 2.13m  w bocznej lewej części, 
   > poziom piętra: 

       * szerokość korytarza  piętra wynosi od 2,13m /lewa strona/, od, 2,5 m do 2,55m  
         /część centrala/ do 2,6m /część prawa/, 
  > poziom poddasza: 
      * od 1,58m do 2,33m, 
b/ szerokości przejścia ewakuacyjnego wynoszą odpowiednio /wymiary otworów bez ościeżnic/:  
    > poziom piwnic szerokość przejścia /drzwi/ z pomieszczeń na korytarz od 0,9m do  
       1,1m, 
    > poziom parteru - 1,4m, ze skrzydłem 0,7m /sala wielofunkcyjna, wystawiennicza nr 1 oraz  
         hol-komunikacja – nr 4 i nr 15/, 
    > poziom piętra - 1,4m, ze skrzydłem 0,7m /sala seminaryjna – nr 103/, 
    > poziom piętra – 1,7m, symetryczne ze skrzydłem 0,85m /nr 127, 105 i 104A/. 
    > poziom poddasza: 
      * szerokość wynoszą od 0,9m do 1,8m ze skrzydłem 0,9m, 
c/ parametry wewnętrznych klatek schodowych wynoszą odpowiednio: 
     > klatka schodowa K1 /prosta, główna prowadząca na poziom piętra/ 
           * dwa biegi na spocznik na sklepieniu ceglanym, a sam spocznik i bieg centralny  
            drewniane, 
         * szerokość biegów  – od 2,0m do 2,18m, 
          * szerokość spocznika – 2,05m, 
          * szerokość stopnia – od 15-18,0cm do 30,0cm, 
          * wysokość stopnia – 16,0cm, 
     > klatka K1 z parteru na poziom piwnic: 
          * szerokość biegów  – 1,85m, 
          * szerokość spocznika – 1,84m, 
          * szerokość stopnia – od 29,0cm do 35,0cm, 
          * wysokość stopnia – 16,0cm, 



10 
 

          * ilość stopni – 3 oraz 15, 
     > klatka schodowa K2 drewniana / prosta jednobiegowa, prowadząca z piętra na poddasze/ 
         * szerokość biegu – 1,13m, 
         * szerokość stopni – 23,0cm, 
         * wysokość stopni – 19,0cm,cm, 
         * ilość stopni w jednym biegu – 23, 
     > schody S1 – główne zewnętrzne, prowadzące na taras: 
         * szerokość biegu – 4,8m, 
         * szerokość stopni – 36,0cm, 
         * wysokość stopni – 15,0cm,cm, 
         * ilość stopni w jednym biegu – 7, 
     > schody S2 – zewnętrzne od strony głównej klatki wchodowej 
         * szerokość biegu – 2,42m, 
         * szerokość stopni – 32,0cm, 
         * wysokość stopni – 16,0cm,cm, 
         * ilość stopni w jednym biegu – 7, 
     > schody S3 – prowadzące do poziomu piwnic: 
         * szerokość biegu – 1,25m, 
         * szerokość stopni – 35,0cm, 
         * wysokość stopni – 15,0cm,cm, 
    > klatka schodowa K3, kręcona, stalowa.  
        * promień schodów – 0,9m 
        * szerokość schodów w odległości 40,0cm wynosi 18,0cm, 
  d/ szerokości wyjść ewakuacyjnych z budynku: 

     * wyjcie „A” z poziomu parteru o szer. 180,0cm, drzwi otwierane do wewnątrz (sze- 
         rokość po otwarciu, rzeczywisty  wymiar jednego skrzydła 90cm), 
     * wyjście z wiatrołapu drzwiami „A2” do wnętrza o szerokości 119,0cm każde  
        otwierane do wnętrza,   
    * wyjście „B” z poziomu parteru o szer. 170cm, drzwi otwierane na zewnątrz, ze  
       skrzydłem o szerokości 85,0cm, 
    * wyjście „C” /z poziomu piwnic/ o szerokości 90,0cm, otwierane w kierunku wyjścia, 
    * wyjście „D” z sali wystawienniczej nr 1 o szerokości 130,0cm ze skrzydłem 0,65m,  
       otwierane do wnętrza,  
    * wyjście „E” z sali wielofunkcyjnej o szerokości 130,0cm ze skrzydłem 0,65m,  
       otwierane do wnętrza,  

     2.  Jeżeli długości przejść lub dojść ewakuacyjnych są większe o ponad 100% od określo-  
        nej w przepisach. Warunki te występują w budynku z uwagi, że: 

       a/ długości przejść ewakuacyjnych wynoszą od 5 do 12,0m i są mniejsze od dopusz- 
           czalnej wielkości - 40,0m /istnieje również możliwość przejścia przez łącznie trzy pomiesz- 
              czenia do wyjścia na drogę ewakuacyjną na zewnątrz budynku oraz do innej strefy pożarowej/,   
       b/ długości dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi  
            wynoszą: 
        * z piętra pałacu na parter: 
           > przy jednym dojściu ewakuacyjnym, od wyjścia z sali nr 123 /pokój gościnny/ do  
              wyjścia „B” /przy kwalifikacji całego budynku do ZLV, na mocy §209 ust. 5 „warunków  
                technicznych”, dopuszczalna długość 10,0m/ - wynoszą do 36,0m /z pokoju nr 116/, 
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            > przy jednym dojściu do wyjścia „B” z sali konferencyjnej /nr 130/  – wynosi do  
                36,0m, 
        *  z pomieszczeń poddasza przy jednym dojściu - do wyjścia „B” -  do 28,0m, 
        * z pomieszczeń w poziomie piwnic:  
            > przy jednym dojściach ewakuacyjnych, do wyjścia „B”” – do 20,0m , 
            > przy dwóch dojściach ewakuacyjnych, do wyjścia „B” i „C” – do 18,0m /dopusz- 
                  czalna długość do 40,0m/,, 
     3. Jeżeli występują w pomieszczeniach strefy pożarowe zakwalifikowane do kategorii  
          zagrożenia ludzi ZLI lub ZLII albo na drodze ewakuacyjnej, okładziny sufitu lub su- 

         fitu podwieszonego z materiałów łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem og- 
         nia, względnie wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego, bądź okładziny  
         ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono  
         dwóch kierunków ewakuacji. Warunki te w omawianym budynku nie  występują,  
         obiekt zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi – w części do ZL III, ZLIV  i ZLV, 
   4. Jeżeli nie wydzielono ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku wysokim w spo- 

     sób określony w aktualnych przepisach technicznych. Warunki ww. nie występują z  
     uwagi, ze budynek jest obiektem średniowysokim, 
5.   Jeżeli nie zabezpieczono przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych  w  
    przepisach techniczno-budowlanych, w określony w nich sposób. Warunki te w  
    omawianym budynku  nie występują. Klatki schodowe nie są zamknięte drzwiami  
    klasy EI30 oraz nie posiadają urządzeń do usuwania dymu lub zapobiegających  
    zadymieniu, ze względu, że budynek zaliczany jest do obiektów średniowysokich oraz w  
    części do kategorii ZLIII, ZLIV  i w części do ZLV, 

      6.  Brak wymaganego oświetlenia ewakuacyjnego w strefie pożarowej zakwalifikowa- 
    nej do kategorii zagrożenia ludzi ZLI, ZLII lub ZLV albo na drodze ewakuacyjnej 
    prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku. Warunki te występują, budynek  

        kwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi – w części ZLV. 
 

    Ilość osób i pracowników przebywających w budynku to: 
    * liczba miejsc noclegowych: 
      - w pokojach gościnnych 2 i 3-osobowych …………………..12, 
      - w apartamencie ………………………………………………..2, 
    * liczba mieszkań………………………………………………….1,  
       - liczba mieszkańców ( mieszkanie ) …………………………3, 
    * liczba zatrudnionych …………………………………………..6,  
    * liczba uczestników spotkań i szkoleń – jednorazowo ………do 30 
 

5. Charakterystyka pożarowa 
5.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynku 

          * powierzchnia działki………………………………………………………ok. 9.600,0m2 
          * powierzchnia zabudowy ………………..……………………………………..869,50m2  
          * powierzchnia użytkowa ……………………………………………………..2.040,0m2 ,  
             w tym mieszkalna………………………………………………………………..77,68m2, 
           * powierzchnia wewnętrzna …………………………………………………..2.917,5m2 

     * Kubatura…………………………………………………………V = 13.047,20m3, 
     * liczna kondygnacji dwie oraz częściowe podpiwniczenie i częściowo 
        użytkowe poddasze na cele nie przeznaczone na pobyt ludzi, 
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     * Szerokość elewacji, frontowej…………………………..Sf=  42,44m  -  42, 46m 
     * Szerokość elewacji szczytowych …………………………………..Sb = 25,08m 
     * Wys. od terenu przy najniższym wejściu do stropu na poddaszem ….13,26m 
     * Wysokość od terenu  do gzymsu  -  skrzydła  pozostałe……H2 = 9,88 – 9,94m 
     * Powierzchnia zabudowy - taras i schody zewnętrzne………Pzab_s = 237,80m2. 
 
 5.2. Odległości od obiektów sąsiednich 
 

                   Odległości od innych budynków: 
       * od budynku mieszkalnego  -  ponad 50,0m, 
       * od budynków innych  - powyżej 40,0m /przestrzenne oddzielenia przeciwpożarowe/. 
 
5.3 Parametry pożarowe występujących materiałów palnych 

Materiały  palne występujące w budynku to przede wszystkim materiały, z których 
wykonane są przedmioty wyposażenia wnętrz pokoi gościnnych. Będą to takie 
materiały jak:  
    - meble drewniane /łóżka, szafki nocne, biurko, szafa/, 
    - drewniane konstrukcje do ekspozycji dzieł w salach wystawowych, 
    - lampy mosiężne, 
    - podłogi drewniane, 
    - ściany wykończone płytkami regips lub z widocznymi elementami zabytkowymi 
      drewnianymi, 
    - armatura łazienkowa mosiężna. 
Przedmioty które mogą wydzielać substancje niebezpieczne przy termicznym 
rozkładzie materiału takie wyposażenie jak: 
 - materace o stopniu palności jako trudno zapalne, 
 - meble tapicerowane /krzesła posiadające tapicerowane siedziska/, 
 - materiały tkaninowe, zasłony pochodzenia naturalnego i organicznego, 
 - pokoje gościnne - poduszki oraz kołdry syntetyczne. 

 

        Wszystkie przedmioty wchodzą w skład standardowego wyposażenia tego typu     
      obiektów. 

 

           Dane fizyko-chemiczne występujących materiałów w pomieszczeniach: 
 

Lp. Rodzaj materiału temp zapalenia 
oC 

ciepło spalania 
 MJ/kg stan skupienia 

1. drewno 290 18 stały 
2. papier 194 16 stały 
3. folie 380 42 stały 
4. art. bawełniane 255 17 stały 
5. art. wełniane 415 21 stały 
6. tworzywa sztuczne 430 36 stały 
7. skóra ok. 450 20 stały 
8. styropian ok. 300 42 stały 
9. guma ok. 420 40 stały 
10 gaz propan-butan ok. 650 80KJ/m3 gaz 
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5.4 Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego 
 

                   Gęstość obciążenia ogniowego dla budynku się nie określa – obiekt  
       zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi – ZLIII, ZLIV i ZLV. W takich  
       obiektach  wielkość obciążenia ogniowego jest w zasadzie mieszcząca się do    
       500,0MJ/m2. 
 
5.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i  
      w poszczególnych pomieszczeniach.  
 

       Piwnica:  
         W piwnicy pomieszczeń na pobyt ludzi – nie występują. Występują pomieszczenia   
      które są technologicznie związane z dzielnością Pałacu takie jak: 
      * pomieszczenia gospodarcze, 
      * pomieszczenia porządkowe, 
      * pomieszczenia magazynowe, 
      * pomieszczenia techniczne, 
      * pomieszczenia sanitarne, 
      * pomieszczenie konserwatora. 
 

    Parter:  
    * sale wystawiennicze  szt. 4 ……………..…kategoria – ZLIII,  
    * pomieszczenie pracowni naukowej,………kategoria – ZLIII, 
    * pomieszczenia biurowe…..………………..kategoria – ZLIII,  
    * sala wielofunkcyjna………………………...kategoria – ZLIII, 
    * pomieszczenie informacyjne, hol………….kategoria – ZLIII, 
    * pomieszczenia sanitarne……………………kategoria – ZLIII. 
 

     Piętro:  
     * pokoje gościnne ……………………………..kategoria – ZLV, 
     * sale seminaryjne…………………………….kategoria – ZLIII, 
     * czytelnia, biblioteka……………………..….kategoria – ZLIII,  
     * pomieszczenia rekreacyjne…………… …..kategoria – ZLIII, 
     * pomieszczenia socjalne……………..……..kategoria – ZLIII, 
     *  pomieszczenia mieszkalne.……………….kategoria – ZLIV. 
 

     Poddasze /nie przeznaczone na pobyt ludzi/ 
     * pomieszczenia maszynowni wentylacyjnej, 
     * pomieszczenia porządkowe, 
     * szatnie personelu, 
     * pomieszczenia magazynkowe, 
     * poddasze nieużytkowe. 
 

    Ilość osób i pracowników przebywających w budynku to: 
    * liczba miejsc noclegowych: 
      - pater i piętro w pokojach gościnnych 2 i 3-osobowych …….…..12, 
      - w apartamencie …………………………………………………..…..2, 
    * liczba mieszkań…………………………………………………..…….1, 
       - liczba mieszkańców ( mieszkanie ) …………………….…….……3, 
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    * liczba zatrudnionych ……………………………………….…….…..6,  
    * liczba uczestników spotkań i szkoleń – jednorazowo, piętro ...do 30. 
 
5.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych  
 

              W przedmiotowym budynku nie występują strefy oraz pomieszczenia    
      zaliczane do zagrożonych wybuchem. 
 
5.7 Podział obiektu na strefy pożarowe. 
 

Budynek jest zaliczany pod względem wysokości do budynków 
średniowysokich, a do kategorii zagrożenia ludzi — w częściach  do ZLIII, ZLIV i ZL V. 
Pomieszczenie kotłowni gazowej na gaz propan-butan w poziomie parteru - 
kwalifikowane jest jako pomieszczenie PM obudowane ścianami o klasie odporności 
ogniowej EI60 /faktycznie ściany klasy REI240/ i zamknięte zostanie drzwiami o klasie 
odporności ogniowej EI30 /obecnie drzwi zwykłe/. 

 

Pomieszczenie kotłowni stanowią wydzieloną część w świetle § 220 ust 1 roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2009 Nr 56 poz. 461/. 
Lokalizacja kotłowni gazowej w poziomie parteru w budynku odpowiada wymogom dla 
paliw gazowych o gęstości względnej większej od 1 /cięższe od powietrza/. 
 

   Cały budynek zakwalifikowany jest do jednej strefy pożarowe o powierzchni 
wewnętrznej 2.917,5m2. 
 

                Dopuszczalne wielkości stref pożarowych wynoszą – do 5.000,0m2. 
 
5.8 Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień  
      rozprzestrzeniania się ognia przez elementy budowlane. 
 Parametru budynku: 
* kategoria zagrożenia ludzi – ZLIII, ZLIV oraz ZLV, 
* ilość kondygnacji trzy nadziemne i jedna podziemna, 
* wysokość budynku – 13,26m, średniowysoki /SN/. 
* wymagana klasa odporności pożarowej – „B”. 
 

 Rzeczywiste odporności ogniowe elementów budowlanych to: 
 

Fundamenty – ceglane z kamieniami narzutowymi, miejscami widoczne odsadzki.  
Mury i tynki:  
* Piwnice-ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości oo 64,0cm do  
   118,0cm, odporność ogniowa klasy REI240, 
 * Mury wewnętrzne nośne pozostałych kondygnacji: murowane z cegły ceramicznej o  
    grubości od 64,0cm do 90,0cm, odporność ogniowa klasy REI240,  
* Ściany wewnętrzne działowe na I piętrze i poddaszu w części o konstrukcji drewnia- 
   nej - szkielet drewniany wypełniony cegłą, miejscami obudowa z desek i wyrównane  
   dachówką, tynk na trzcinie 2,5cm, odporność ogniowa klasy EI30, 
* Ścianki działowe projektowane z cegły pełnej grubości 12,0cm z tynkiem, odporność  
   ogniowa klasy EI120, 
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Stropy: 
a/ w piwnicach sklepienia kolebkowe z lunetami oraz stropy wtórne typu Kleina w  
    pomieszczeniach nr 013, 015, 016 i 017, odporność ogniowa klasy REI60,  
b/ stropy nad parterem : 
    * stropy drewniane belkowe, wypełnienie polepa gliniana, podsufitka z desek, tynk  
       na trzcinie 2,5cm, odporność ogniowa klasy REI30,   
   * strop żelbetowy WPS w pom. 23, odporność ogniowa klasy REI60, 
 c/ stropy nad  I piętrem:  
    * stropy drewniane belkowe, wypełnienie polepa gliniana, podsufitka z desek, tynk  
       na trzcinie, odporność ogniowa klasy REI30, 
d/ sklepienia od wewnątrz z ornamentami w tynku piaskowym, grubości ok. 3,5- 4,5cm,  
    pokryty cienką warstwą silniejszej zaprawy i częściowo pomalowany farbą olejną. 
Podłogi:  
 a/ w piwnicy posadzki wtórne – płytki terrakota, płytki lastriko, posadzki betonowe,  
 b/ na parterze:   
    * w pom.2a, 3 i 15 stare płytki historyczne trzykolorowe,  
    * w pom. 20, 21, 22, 23, 24,25 i 26 – zachowane współczesne  płytki posadzkowe, 
    * pozostałe podłogi na sklepieniach, stropie Kleina i gruncie  -  zachowane deski na  
       legarach,  
 d/ 1 piętro – podłogi z desek w części zachowane, deski miejscami z ubytkami,     
     * w pom. nr 111, 115 i część pom. 112 i  114  – płytki współczesne,    
     * w pom. nr 129  -  płytki stare,  częściowo zniszczone, o  formacie 10 x 10cm 
     * podłogi z desek grubości 25mm zachowały się części  pom. nr  201, 202, 206 ,  
        208, 209, 212 i 217. 
Nadproża:  
    *  nadproża w ścianach ryglowych  -  z belek drewnianych i desek,  
    * nadproża nad oknami i drzwiami w murach z cegły – typu Kleina, miejscami  
       uzupełniane dachówkami,  
 Schody: 
  > Klatka schodowa główna z parteru na 1 piętro – trzybiegowa: 
     * biegi boczne z parteru na spocznik:  bieg nad schodami do piwnic – na sklepieniu  
        ceglanym, odporność ogniowa klasy R60, Stopnie i podstopnice z desek,  
     * bieg centralny ze spocznika na 1 piętro -  ceglany, drewniane  stopnie zostały  
        rozebrane, zachowana została część belek poprzecznych, balustrada i słupy, 
 > Schody do piwnicy – ceglane z deskami na cegłach i gruncie,    
 > Schody stalowe kręcone – w dobrym stanie,    
 > Schody na poddasze – drewniane policzkowe, podbitka z desek, bezklasowe. 
 Dach 
    * Istniejący dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną.  
 

      Uwaga: W części poddasza tj. nad pomieszczeniami od nr 201 do nr 208 i nr 211  
                   oraz nad salą nr 103 będzie projektowany nowy strop oddzielający palną  
                    konstrukcję dachu –ze względów konstrukcyjnych i wytrzymałościowych  
                   od pomieszczeń w tym i ścianki działowe w klasie wg. systemu EI30, gdzie  
                   istniejące stropy nad parterem i piętrem zabytkowe w klasie REI30 –obiekt    
                  wyposażony będzie w system sygnalizacji pożarowej.  
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W świetle powyższego, budynek nie spełnia wymogów w zakresie odporności 
   pożarowej przewidzianej dla klasy „B”.  Faktyczna odporność pożarowa budynku to  
   klasa „D” /ze względu na stropu na parterem i piętrem/w klasie REI30/. 
 

  Uwaga:  
Układ konstrukcyjny budynku oraz istniejąca elewacja budynku pozostaje  nienaru- 
 szona i podlega rygorom konserwatora zabytków. 

 
5.9. Warunki ewakuacji, oświetlenia awaryjne /bezpieczeństwa i ewakuacji/ oraz  
       przeszkodowe. 

Warunki ewakuacji przedstawiają się następująco: 
a/ szerokości dojścia ewakuacyjnego wynoszą odpowiednio:  
    > poziom piwnic - od 1,3m do 2,13m z miejscowym przewężeniem do 1,27m na 
      odcinku długości 1,02m, 
   > poziom parteru - od 2,52m do 2,55m w części głównej oraz 2.13m  w bocznej lewej, 
   > poziom piętra - od 2,13m /lewa strona/, od, 2,5 m do 2,55m /część centrala/ do 2,6m  
       /część prawa/, 
  > poziom poddasza -  od 1,58m do 2,33m, 
b/ szerokości przejścia ewakuacyjnego wynoszą odpowiednio /wymiary otworów bez ościeżnic/:  
    > poziom piwnic szerokość przejścia /drzwi/ z pomieszczeń na korytarz od 0,9m do  
       1,1m, 
    > poziom parteru - 1,4m, ze skrzydłem 0,7m /sala wielofunkcyjna, wystawiennicza nr 1 oraz  
         hol-komunikacja – nr 4 i nr 15/, 
    > poziom piętra - 1,4m, ze skrzydłem 0,7m /sala seminaryjna – nr 103/, 
    > poziom piętra – 1,7m, symetryczne ze skrzydłem 0,85m /nr 127, 105 i 104A/. 
    > poziom poddasza - szerokość wynoszą od 0,9m do 1,8m ze skrzydłem 0,9m, 
c/ parametry wewnętrznych klatek schodowych wynoszą odpowiednio: 
     > klatka schodowa K1 /prosta, główna prowadząca na poziom piętra/ 
          * dwa biegi na spocznik na sklepieniu ceglanym, a sam spocznik i bieg centralny  
           drewniane, 
         * szerokość biegów  – od 2,0m do 2,18m, 
          * szerokość spocznika – 2,05m, 
          * szerokość stopnia – od 15-18,0cm do 30,0cm, 
          * wysokość stopnia – 16,0cm, 
     > klatka K1 z parteru na poziom piwnic: 
          * szerokość biegów  – 1,85m, 
          * szerokość spocznika – 1,84m, 
          * szerokość stopnia – od 29,0cm do 35,0cm, 
          * wysokość stopnia – 16,0cm, 
          * ilość stopni – 3 oraz 15, 
     > klatka schodowa K2 drewniana / prosta jednobiegowa, prowadząca z piętra na poddasze/ 
         * szerokość biegu – 1,13m, 
         * szerokość stopni – 23,0cm, 
         * wysokość stopni – 19,0cm,cm, 
         * ilość stopni w jednym biegu – 23, 
    > klatka schodowa K3, kręcona, stalowa.  
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         * promień schodów – 0,9m 
         * szerokość schodów w odległości 40,0cm wynosi 18,0cm, 
     > schody S1 – główne zewnętrzne, prowadzące na taras: 
         * szerokość biegu – 4,8m, 
         * szerokość stopni – 36,0cm, 
         * wysokość stopni – 15,0cm,cm, 
         * ilość stopni w jednym biegu – 7, 
     > schody S2 – zewnętrzne od strony głównej klatki wchodowej 
         * szerokość biegu – 2,42m, 
         * szerokość stopni – 32,0cm, 
         * wysokość stopni – 16,0cm,cm, 
         * ilość stopni w jednym biegu – 7, 
     > klatka S3 – prowadzące do poziomu piwnic: 
         * szerokość biegu – 1,25m, 
         * szerokość stopni – 35,0cm, 
         * wysokość stopni – 15,0cm,cm, 
  d/ szerokości wyjść ewakuacyjnych z budynku: 

     * wyjcie „A” z poziomu parteru o szer. 180,0cm, drzwi otwierane do wewnątrz (sze- 

         rokość po otwarciu, rzeczywisty  wymiar jednego skrzydła 90cm), zabytkowe, 
    * wyjście „B” z poziomu parteru o szer. 170cm, drzwi otwierane na zewnątrz, ze  
       skrzydłem o szerokości 85,0cm, zabytkowe, 
    * wyjście „C” /z poziomu piwnic/ o szerokości 90,0cm, otwierane w kierunku wyjścia, 
    * wyjście „D” z sali wystawienniczej nr 1 o szerokości 130,0cm ze skrzydłem 0,65m,  
       otwierane do wnętrza,  
    * wyjście „E” z sali wielofunkcyjnej o szerokości 130,0cm ze skrzydłem 0,65m,  
       otwierane do wnętrza,  

   e/ długości przejść ewakuacyjnych wynoszą od 5 do 12,0m i są mniejsze od dopuszczal- 
       nej wielkości - 40,0m /istnieje również możliwość przejścia przez łącznie trzy pomieszczenia do  
        wyjścia na drogę ewakuacyjną na zewnątrz budynku oraz do innej strefy pożarowej/,   
  f/ długości dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wynoszą: 
     *  z piętra pałacu na parter: 
        > przy jednym dojściu ewakuacyjnym, od wyjścia z sali nr 123 /pokój gościnny/ do wyj- 
           ścia „B” /przy kwalifikacji całego budynku do ZLV, na mocy §209 ust. 5 „warunków technicz- 
             nych”, dopuszczalna długość 10,0m/ - wynoszą do 36,0m /z pokoju gościnnego nr 116/, 
        > przy jednym dojściu do wyjścia „B” z sali konferencyjnej /nr 130/  – wynosi 36,0m, 
    *  z pomieszczeń poddasza przy jednym dojściu - do wyjścia „B” -  do 28,0m, 
    * z pomieszczeń w poziomie piwnic:  
        > przy jednym dojściach ewakuacyjnych, do wyjścia „B”” – do 20,0m , 
        > przy dwóch dojściach ewakuacyjnych, do wyjścia „B” i „C” – do 18,0m /dopusz- 
               czaczalna długość do 40,0m/,, 
   g/ nie występują na ścianach  i sufitach dróg ewakuacyjnych łatwo zapalnych wykładzin, boazerii, 
   h/ klatka schodowa główna  jest otwarta /zabytkowa/, natomiast klatka K2  i  K3 zamknięte drzwiami, 
  i/ klatki nie posiadają  nie posiadają urządzeń do usuwania dymu lub zapobiegających  

    zadymieniu /zabytek/ 
   j/ drogi ewakuacyjne nie posiadają aktualnie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz 

na zewnątrz przy wyjściach, 
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 k/ ilość osób i pracowników przebywających w budynku to: 
    * liczba miejsc noclegowych: 
      - w pokojach gościnnych 2 i 3-osobowych …………………..12, 
      - w apartamencie ………………………………………………..2, 
    * liczba mieszkań………………………………………………….1,1  
       - liczba mieszkańców ( mieszkanie ) …………………………3, 
    * liczba zatrudnionych …………………………………………..6,  
    * liczba uczestników spotkań i szkoleń – jednorazowo ………do 30. 
l/ obiekt nie jest wyposażony w pożarnicze tablice informatyczne. 
 

     5. 10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności:    
         wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu. 
 

 Obiekt wyposażony zostanie w nowo zaprojektowane i wykonane instalacje: 
   a/ elektryczną, z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zlokalizowanym przy wejściu  
       głównym do Pałacu, 
   b/ wentylacyjną mechaniczną w niektórych pomieszczeniach, 
   c/ grzewczą, 
   d/ odgromową, 
  e/ wodno-kanalizacyjną. 
 

Wyżej wymienione instalacje będące w budynku /w jednej strefie pożarowej/w wyniku  
   ich wymiany na nowe będą posiadały przepusty przeciwpożarowe klasy EI60 przecho- 
   dzące przez otwory o średnicy ponad 4,0cm w elementach wydzielających  pomiesz- 
  czenie kotłowni oraz przez strop nad piwnicą. 
  

        5.11.Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu  
               sygnalizacji alarmu pożarowego, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wo- 
               dociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do  
               potrzeb ekip ratowniczych. 
 

W odniesieniu do budynku Pałacowego – wyposażony w uzgodnieniu w Lubuskim    
   Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze /załącznik nr 3/ w urządzenia  
    przeciwpożarowe typu: 
   a/ system sygnalizacji alarmu pożarowego, 
   b/ hydranty wewnętrzne wielkości D25 z wężem półsztywnym, 
   c/ podręczny sprzęt gaśniczy. 

5.12. Wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy 
          Na podstawie występującego zagrożenia pożarowego oraz postanowień § 32   
    ust. 3 pkt.1lit. a i b oraz ust. 3 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych    
    z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiek- 
    tów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719) ustala się następujące  
    rodzaje oraz ilości podręcznego sprzętu gaśniczego: 
      a/ poziom piwnic: 
         * korytarz przed pomieszczeniem - nr 018      - 1 gaśnica proszkowa 6kg, 
         * korytarz przed pomieszczeniem – nr 016     - 1 gaśnica proszkowa 6kg, 
         * przy hydrancie                                             - 1 gaśnica proszkowa 6kg, 
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      b/ rzut parteru: 
         * kotłownia /nr 13/                          - 1 gaśnica proszkowa 6kg, 
         * przy hydrancie                            - 1 gaśnica  proszkowa 6kg,   
         * sala wielofunkcyjna                  – 1 gaśnica proszkowa 4kg, 
         * sala seminaryjna nr 1               - 1 gaśnica proszkowa 6kg 
     c/ rzut pietra I: 
         * przy hydrancie                           -  1 gaśnica proszkowa 6kg,                  
         * pomieszczenie restauracji         -  1 gaśnica proszkowa 4kg, 
         * korytarz część /nr 129/               - 1 gaśnica proszkowa 6kg 
    d/ poddasze: 
        * przy hydrancie                           -  1 gaśnica proszkowa 6kg,                  
        * hol                                              - 1 gaśnica proszkowa 6kg 
        * poddasze nieużytkowe               - 1 gaśnica proszkowa 6kg typu ABC. 
 

             Miejsca lokalizacji sprzętu zostanie oznakowane pożarniczymi tablicami infor- 
     macyjnymi. Długość dojścia do sprzętu nie będzie przekraczała wielkości 30,0m. 
 
5.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
 

     Zgodnie z występującym zagrożeniem pożarowych /kategoria zagrożenia  
      ludzi –ZLIII, ZLIV i  ZLV/ przy kubaturze powyżej 5.000,0m3/faktyczna 13.047m3/ - ilość  
      wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynieść winna – 20dm3/s. Powyższą ilość  
      wody otrzymamy z zewnętrznej instalacji wodociągowej wielkości D80 z hydrantami  
      zewnętrznymi nadziemnymi wielkości D80 na sieci wodociągowej D90 w odległości  
     do 70,0m od budynku Pałacu. 

 
5.14 Drogi pożarowe 
 

Drogi pożarowe wg wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw     
     Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r są wymagane w stosunku do  
    budynków średniowysokich zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi – ZLIII, ZLIV i  
    ZLV. Budynek Pałacowy jest obiektem średniowysokim /13,,26m/. 
 

Drogę pożarową pełni ulica z dojazdem o nawierzchni utwardzonej /asfaltowej/,     
    odległa od budynku w granicach 20,0m. Niezależnie od powyższego przy Pałacu jest  
    plac manewrowy w kształcie koła o promieniu 12,0m z dojazdem od strony drogi  
   istniejącej asfaltowej. 
 
6.0 Zakres niezgodności z przepisami. 
6.1. Niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi to: 
        a/ długości dojść ewakuacyjnych przy jednym dojściu wynoszą do 36,0m 
        b/ drzwi zewnętrzne „B” szerokości 170,0cm, symetryczne o  skrzydła 85,0cm, 
        c/ brak wyposażenia budynku w wewnętrzne  hydranty  D25 z wężami półsztywnymi, 
       d/ brak oświetlenia awaryjnego na korytarzach oraz w klatce schodowej K2 oraz  
           wyjściach na zewnątrz budynku, 
       e/ brak oznakowania budynku pożarniczymi tablicami informacyjnymi, 
       f/ brak zamknięcia w poziomie piwnic oraz kotłowni drzwiami o klasie odporności  
          ogniowej EI30, 
      g/ występowanie nienormatywnych schodów ewakuacyjnych tj.: 
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         > klatka schodowa K1 spocznik oraz bieg centralny drewniane, bezklasowy, 
         > klatka schodowa K2 drewniana / prosta jednobiegowa, prowadząca z piętra na poddasze/ 
         * szerokość biegu – 1,13m, 
         * wysokość stopni – 19,0cm,cm, 
         * ilość stopni w jednym biegu – 23, 
       > klatka schodowa K3, kręcona, stalowa.  
         * promień schodów – 0,9m 
         * szerokość schodów w odległości 40,0cm wynosi 18,0cm, 
     h/ brak oddzielenia przegrodą w klasie EI60 odporności ogniowej konstrukcji  
          drewnianej dachu od poddasza nieużytkowego, 
     i/ brak zamknięcia klatki schodowej K1 drzwiami i wyposażenia jej w urządzenia do  
         usuwania dymu w warunkach pożaru, 
     j/ brak zamknięcia otworów drzwiowych prowadzących na poddasze nieużytkowe  
         drzwiami klasy EI30 /budynek średniowysoki/, 
     k/ brak w elementach budowlanych wydzielających kotłownia oraz w stropie nad  
          piwnicą przepustów przeciwpożarowych klasy EI60 dla instalacji przechodzą- 
          cych przez otwory powyżej 4,0cm średnicy, 
    l/ brak instalacji odgromowej na budynku, 
    ł/  wyjście „D” z sali wystawienniczej nr 1 o szerokości 130,0cm ze skrzydłem  
        0,65m, otwierane do wnętrza,  
   m/ wyjście „E” z sali wielofunkcyjnej o szerokości 130,0cm ze skrzydłem 0,65m,  
       otwierane do wnętrza, 
 n/ szerokości przejścia ewakuacyjnego wynoszą odpowiednio /wymiary otworów bez ościeżnic/:  
    > poziom parteru - 1,4m, ze skrzydłem 0,7m /sala wielofunkcyjna, wystawiennicza nr 1 oraz  
         hol-komunikacja – nr 4 i nr 15/, 
    > poziom piętra - 1,4m, ze skrzydłem 0,7m /sala seminaryjna – nr 103/, 
    > poziom piętra – 1,7m, symetryczne ze skrzydłem 0,85m /nr 127, 105 i 104A/. 
o/ zaniżona odporność ogniowa stropów nad parterem i piętrem tj. do klasy REI30, 
p/ brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 
r/ brak oddzielenia przegrodą klasy EI60 konstrukcji drewnianej dachu w części  
     poddasza nieużytkowanego,  
s/ brak wydzielenia ścianami i stropem klasy EI60 poddasza nieużytkowego /ze względów konstruk- 
     cyjnych/ w której zlokalizowano maszynownie wentylacyjne /pomieszczenie nr 209 i nr 213 /. Otwory  
    drzwiowe zamknięto drzwiami klasy EI30. 
 

 6.2. Niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych,  
       które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami to: 
      a/ wykonanie  spocznika oraz biegu centralnego klatki schodowej K1 w konstrukcji  
           żelbetowej w klasie R60 /jako drewniany uległ zniszczeniu i rozebraniu/, 
      b/ wyposażyć budynek w wewnętrzne hydranty  D25 z wężami półsztywnymi, 
     c/ zainstalować oświetlenie awaryjnego na korytarzach oraz w klatce schodowej  
         K2 i przy wyjściach na zewnątrz budynku, 
    d/ oznakowanie budynku pożarniczymi tablicami informacyjnymi, 
    e/ zamknięcia w poziomie parteru zejścia do piwnic oraz kotłowni drzwiami o  
       klasie odporności ogniowej EI30, 
   f/ zamknięcie otworów drzwiowych prowadzących na poddasze nieużytkowe  
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         drzwiami klasy EI30 /budynek średniowysoki/, 
     g/ zastosowanie w elementach budowlanych wydzielających kotłownię oraz w stro- 
        pie nad piwnicą otworów o średnicy powyżej 4,0cm przepustami przeciwpożaro- 
        wymi klasy EI60, 
    h/ zainstalowanie instalacji odgromowej na budynku, 
    i/ wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
 
6.3. Niezgodności w zakresie  przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych,  
       które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami to: 
        a/ pozostawienie długości dojść ewakuacyjnych przy jednym dojściu wynoszą do 36,0m, 
             /podstawa prawna: § 256 ust. 3  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  
             2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuo- 
             wanie /t.j. Dz. U. 2015 poz. 1422/, 
        b/ pozostawienie drzwi zewnętrznych „B” o  szerokości skrzydła 85cm /podstawa pra- 
          wna: §240 ust. 1 ww. rozporządzenia/,  
      c/ pozostawianie nienormatywnych schodów ewakuacyjnych tj.: 
         > klatka schodowa K2 drewniana / prosta jednobiegowa, prowadząca z piętra na poddasze/ 
         * szerokość biegu – 1,13m, 
         * wysokość stopni – 19,0cm,cm, 
         * ilość stopni w jednym biegu – 23, 
       > klatka schodowa K3, kręcona, stalowa.  
         * promień schodów – 0,9m 
         * szerokość schodów w odległości 40,0cm wynosi 18,0cm, 
          /podstawa prawna: §68 ust. 1 ww. rozporządzenia/,  
     d/ pozostawianie braku oddzielenia przegrodą w klasie EI60 odporności ogniowej  
         konstrukcji drewnianej dachu tj. od poddasza nieużytkowego – na rzecz wykona- 
         nia konstrukcyjnych i wytrzymałościowych - przegrody w klasie EI30 /podstawa  
         prawna: §219 ust. 2 ww. rozporządzenia/,  
    e/  pozostawianie  wyjścia „D” z sali wystawienniczej nr 1 o szerokości 130,0cm ze  
        skrzydłem 0,65m, otwierane do wnętrz/podstawa prawna: §240 ust. 1 ww. rozpo- 
        rządzenia/,  
   f/ pozostawienie wyjścia „E” z sali wielofunkcyjnej o szerokości 130,0cm ze skrzy- 
      dłem 0,65m, otwierane do wnętrza/podstawa prawna: §240 ust. 1 ww. rozporzą- 
      dzenia/,  
 g/ pozostawienie szerokość przejść ewakuacyjnych, które wynoszą odpowiednio:  
    > poziom piętra - 1,4m, ze skrzydłem 0,7m /sala seminaryjna – nr 103/, 
    > poziom piętra – 1,7m, symetryczne ze skrzydłem 0,85m /nr 127, 105 i 104A/. 
      /podstawa prawna: §240 ust. 1 ww. rozporządzenia/,  
 h/ pozostawienie ze względu  walorów zabytkowych zaniżonej odporności ogniowej  
     stropów nad parterem i piętrem tj. do klasy REI30 /podstawa prawna: §216 ust. 1  
     ww. rozporządzenia/,  
  i/ pozostawienie braku wyposażenia klatki schodowej K1 w urządzenia do usuwania  
    dymu w warunkach pożaru /podstawa prawna: §245 pkt. 2 ww. rozporządzenia/. 
  j/ pozostawienie brak oddzielenia przegrodą klasy EI60 konstrukcji drewnianej dachu  
     w części poddasza nieużytkowanego /podstawa prawna: §216 ust. 1 oraz § 219 ust. 2  
     ww. rozporządzenia/,  
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       k/ pozostawienie /ze względów konstrukcyjno-wytrzymałościowych/  wydzielenie ścianami i stro- 
         klasy EI30 pomieszczeń na poddaszu /od nr 201 do nr 211 oraz nad salą nr 103/, a pozostałą  
         nieużytkową część poddasza  pozostawić w obecnym stanie zamykając wejście na pod- 
         dasze drzwiami klasy EI30 odporności ogniowej/ poddasza nieużytkowego /podstawa  
        prawna: §219 ust. 2  pkt. 2 ww. rozporządzenia/. 
      l/ pozostawienie  lokalizacji maszynowni wentylacyjnych /pomieszczenie nr 209 i nr 213 / na pod-  
            daszu nieużytkowym bez wydzielania jej od palnej konstrukcji dachu , a w poziomie  
         oddzielając od pomieszczeń ścianami klasy EI30 z zamknięciem wejść drzwiami klasy  
         EI30  /podstawa prawna: §268 ust. 5 ww. rozporządzenia/. 
 

7.0 Przyjęte rozwiązania /ponadstandardowe/ zastępcze inne niż określają to przepisy    
      techniczno-budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku  
      /rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu  
      przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów/ to: 
     a/ wyposażenie w pełni budynku pałacu w system instalacji alarmowej /SAP/ z przekiero-  
          waniem sygnału do jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w  
          Sulechowie, 
     b/ wyposażenie drzwi prowadzących na korytarz w poziomie parteru i piętra w uszczelki  
          pęczniejące, 
    c/ zainstalować oświetlenie awaryjnego na drogach ewakuacyjnych i na zewnątrz  
        budynku o natężeniu min. 5lx, 
    d/ zamknięcie otworów drzwiowych prowadzących do pomieszczeń oraz holu na  
        poddaszu drzwiami w klasie EI30 odporności ogniowej, 
   e/ wyposażenie drzwi zamykających klatkę schodową K1 na parterze i piętrze w  
         uszczelki pęczniejące wraz z urządzeniem do ich samoczynnego przymykania, 
   f/ wyposażyć budynek w podręczny sprzęt gaśniczy przyjmując zwiększając o   
        100% normatyw w tym zakresie wobec obecnie obowiązującego /4 kg środka  
         na 100m2 powierzchni chronionej/, 
   g/ coroczne zaznajamianie pracowników z procedurami zawartymi w  „Instrukcję 
        bezpieczeństwa pożarowego”. 
 
8.0 Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego,  
      służącą wykazaniu niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej.   
     Analiza warunków bezpieczeństwa pożarowego: 
    a/ układ dróg komunikacji wewnętrznej /ewakuacyjnych/umożliwiających ewakua- 
        cje z piwnic:  
        * ilość osób do 4, 
        * ewakuacja następować będzie poprzez: 
         - bezpośrednie wyjście na zewnątrz drzwiami „C”, 
         - klatką schodową K1 na poziom parteru i dalej do wyjścia „B” z budynku na  
            zewnątrz, 
    b/ układ dróg komunikacji wewnętrznej /dróg ewakuacyjnych/ umożliwiających ewa- 
       kuację z parteru: 
      * ilość osób do - 30 wraz z obsługą, 
     * ewakuacja następować będzie poprzez: 
    > bezpośrednie cztery wyjścia prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku „A”,  
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        „A2” , „B”, „C” i „D” , co powoduje, że  długości przejść ewakuacyjnych wyno- 
        szą od 6,0 do 15,0m –przy dopuszczalnej długości wynoszącej do 40,0m. Tak  
        krótkie drogi przejścia ewakuacyjnego spowodują, że czas niezbędny dla przepro- 
        wadzenia ewakuacji z pomieszczeń przy wyposażeniu budynku w instalację sygna- 
        lizacji pożarowej /SAP/ wynosi do 2 minut, a z budynku w granicach do 10 minut, 
  > łączna szerokość wyjść ewakuacyjnych z budynku wynosi – 6,2m /szerokość ewakaucyj- 
         na dla 620 osób/, 
      * długości dojść ewakuacyjnych wyniosą /przy dwóch dojściach – do 15,0m, 
      * odporność ogniowa elementów budowlanych wydzielających poziome drogi ewa- 
         kuacyjne /korytarze/ jest klasy EI240 i jest czterokrotnie wyższa od odporności  
         ogniowej wymaganej tj. klasy EI60, 
c/ układ dróg komunikacji wewnętrznej /dróg ewakuacyjnych/ umożliwiających ewakuację  
    z piętra I: 
    * ilość osób do – 40,  
   * ewakuacja następować będzie poprzez: 
     >  istniejącą zabytkową klatką schodową obudowaną ścianami o klasie odporności  
         ogniowej REI240 /wymagana jest klasa REI60/. Klatka zostanie zamknięta drzwiami  
         wyposażonymi w uszczelki pęczniejące oraz urządzenia do ich samoczynnego  
         przymykania, 
    > wysokość pomieszczeń w granicach 4,0m oraz drzwi 2,0m z pomieszczeń i na kla- 
        tkę schodową powoduję powstanie naturalnych kurtyn dymowych i wysokości 2m,  
        uniemożliwiających szybkie zadymienie pomieszczenia oraz poziomych i piono- 
        wych dróg ewakuacyjnych – co przy wyposażeniu budynku w instalację systemu  
         sygnalizacji pożarowej uniemożliwi szybkie wypełnienie zbiorników naturalnych  
        dymu, a czas ewakuacji wyniesie w granicach 10 minut,  
    > długości przejść ewakuacyjnych wynoszą od 4,0 do 15,0m, a długość dojścia  
        ewakuacyjnego do 36,0m, 
    > odporność ogniowa elementów budowlanych wydzielających poziome drogi ewa- 
       kuacyjne /korytarze/ jest klasy EI120 i EI240 i jest dwa i cztery razy wyższa od  
       odporności ogniowej wymaganej tj. klasy EI60, 
d/ układ dróg komunikacji wewnętrznej /dróg ewakuacyjnych/ umożliwiających ewa- 
     kuację z poddasza: 
     * ilość osób okresowo do  - 5  
     * ewakuacja następować będzie poprze: 
       >  istniejącą zabytkową klatką schodową ścianami o klasie odporności ogniowej.  
            bez klasowa. Klatka zostanie na poddaszu wydzielona drzwiami klasy EI30  
            odporności ogniowej, a całe poddasze tj. wszystkie pomieszczenia i poddasze  
            nieużytkowe wyposażone w system sygnalizacji pożarowej, 
      > zamknięcia klatki K1 na poziomie parteru i piętra drzwiami wyposażonymi w    
          uszczelki pęczniejące, w urządzenia do ich samoczynnego zamykanie w tym   
          naturalne zbiorniki dymu o wysokości kurtyn 2,0m – daję pełną gwarancje  
          bezpiecznej ewakuacji osób będących w tym czasie na poddaszu. 
 

   8.2. Ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa   
         > zainstalowanie system sygnalizacji alarmu pożarowego we wszystkich po- 
            mieszczeniach łącznie z piwnicą i poddaszem  sprawi, że czas w warunkach  
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            pożaru niezbędny dla przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji osób zostanie  
            znacznie skrócony, co sprawi że przebiegać będzie sprawnie i szybko,  
            a względny czas rozwoju pożaru zostanie skrócony do 1-2 minut,  
       >  wyposażenie drzwi prowadzących na korytarz w poziomie parteru i piętra w  
             uszczelki pęczniejące – uniemożliwi przedostawanie się dymu i innych produktów  
                 termicznego rozkładu materiałów palnych,  

> zainstalowanie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych i przy  
    na zewnątrz przyczyni się do bezpiecznej ewakuacji osób, 

         > wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy o zwiększonym o 100%          
             normatywie niewątpliwie przyczyni się do szybkiego i gwarantującego efekt  
             gaśniczy w przypadku powstania pożaru w obecności przeszkolonego w  
             tym zakresie personelu, 
         > ujęcie w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” corocznego zaznajamia- 
            nia personelu o warunkach przeciwpożarowych występujących w budynku  
            Pałacu – podniesie stan wiedzy w tym zakresie oraz na bieżąco umożliwi   
           dokonywanie zmian w tym zakresie w przypadku zmian w budynku /np. funk-  
           cji pomieszczeń, układy komunikacyjnego itp./. 
 
8. 3 Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej 
 

       Wnioski w kontekście niepogorszenia się warunków ochrony to: 
       a/ udrożnienie dróg ewakuacyjnych aż do wyjścia na zewnątrz budynku poprzez:  
           > obudowę i zamknięcie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 pomiesz- 
               czeń gospodarczych i nieużytkowych prowadzących z poddasza na drogi  
               ewakuacyjnych, 
           > wyposażenie drzwi obudowujących klatkę schodową K1 w uszczelki pecznie- 
                jące oraz w urządzenia do ich samoczynnego przymykania jak również  
                naturalne kurtyny dymowe wysokości 2,0m – uniemożliwią szybkie  
                przedostawanie się dymu na drogi ewakuacyjne, 
           > wyposażenie budynku w instalacje sygnalizacji alarmu pożarowego, co przy- 
               czyni się do szybkiego zaalarmowania osób, co sprawi szybkie podjęcie dzia- 
               łań ratowniczo-gaśniczych własnym sprzętem gaśniczym i natychmiastowe  
               przesłanie sygnału o powstaniu pożaru do miejscowej jednostki ratowniczej. 
           >  wyposażenie drzwi prowadzących na korytarz w poziomie parteru i piętra w  
                 uszczelki pęczniejące – uniemożliwi przedostawanie się dymu i innych produktów  
                 termicznego rozkładu materiałów palnych, co przy wyposażeniu budynku w system  
                 sygnalizacji pożarowej /SAP/ pozwoli na bezpieczną i szybką ewakuację z budynku,  
                gdzie w okresie nocnym może przebywać wraz z mieszkańcami Pałacu – do 20 osób. 
        b/ duży nacisk położono na wyrobienie nawyku codziennego zwracania uwagi na  
            stan bezpieczeństwa pożarowego przez personel Pałacu, a wnioski w tym  
            zakresie służyć będą do wprowadzania zmian w opracowanej  „Instrukcji  
            bezpieczeństwa pożarowego”. 
 
9. Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. 
 

W świetle przytoczonych argumentów oraz w oparciu o zasady zawarte w    
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§1 związku z § 2 ust 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca    
2009r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinni odpowiadać budynki i  
ich usytuowanie /Dz. U. 2009 Nr 56 póz. 461/- uważam, że spełnienie zapropo- 
nowanych jak i przewidzianych pozostałych rozwiązań zastępczych zawartych w  
niniejszej „Ekspertyzie” zapewnią niepogorszenie warunków bezpieczeństwa  
pożarowego w budynku Pałacu. 

 

Wyposażenie obiektu w instalację sygnalizacji alarmu pożarowego sprawi,  
    że ewakuacji osób w warunkach pożaru przebiegać będzie /bezzwłocznie/ natych- 
    miastowo, a jej czas zostanie maksymalnie skrócony – co zapewni bezpieczne  
    opuszczenie budynku. 
 

      Dla prowadzenia szybkiej akcji ratowniczo-gaśniczej, zapewniono wodę do 
    zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości min. 20,0l/s z hydrantów zewnętrznych wiel- 
    kości D80. Czas dojazdu jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożar-    
    nej w Sulechowie – wynosi ok.6-7 minuty /okres swobodnego rozwój pożaru/.  Czas ten  
    zostanie ograniczony do niezbędnego minimum ze względu na przekazanie automa- 
    tyczne przekierowanie sygnału z centralki SAP do jednostki ratowniczo-gaśniczej. 
 

               Bliskość dróg pożarowych do budynku oraz ujęcie w „Instrukcji bezpieczeń- 
    stwa pożarowego” corocznego zaznajamiania personelu o warunkach przeciwpoża- 
    rowych występujących w budynku Pałacu – podniesie stan wiedzy w tym zakresie  
    oraz na bieżąco umożliwi dokonywanie zmian w tym zakresie w przypadku zmian w  
    budynku /np. funkcji pomieszczeń, układy komunikacyjnego itp./. 
 

    Zielona Góra, 2016.11.30. 
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                                                                                           Zielona Góra, 2016.12. 
 
 
 
 
       Pan  
       Lubuski Wojewódzki Komendant 
       Państwowej Straży Pożarnej 
       66-400 Gorzów Wlkp. 
                                                                       ul. Kard. Wyszyńskiego 64 
                                                                        
 

    Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  
     2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  
     ich usytuowanie /Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. 2009 Nr 56 poz. 461/ oraz  
     art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpo- 

    żarowej /jednolity tekst Dz. U. 2009 Nr 178 poz. 1380/ - przesyłam w załączeniu eks- 

     pertyzę dot. zastosowania rozwiązań zamiennych w zakresie zabezpieczeń przeciw- 
     pożarowych dla modernizacji oraz zmiana funkcji pomieszczeń w Pałacu w Bojad- 
     łach dz. nr 169 należącego do „Fundacja Pałac Bojadła ul. Kościelna nr 1,  
    reprezentowana przez Prezesa Arkadiusza Michońskiego  – z prośbą o akceptację  
     proponowanych rozwiązań. 
 
 

      Przedmiotowa ekspertyza wykazała sytuacji uznanych jako zagrażające z  
    punktu widzenia przeciwpożarowego życiu ludzi.  
 

   Niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi to:  

        a/ długości dojść ewakuacyjnych przy jednym dojściu wynoszą do 36,0m 
        b/ drzwi zewnętrzne „B” szerokości 170,0cm, symetryczne o  skrzydła 85,0cm, 
        c/ brak wyposażenia budynku w wewnętrzne  hydranty  D25 z wężami półsztywnymi, 
       d/ brak oświetlenia awaryjnego na korytarzach oraz w klatce schodowej K2 oraz  
           wyjściach na zewnątrz budynku, 
       e/ brak oznakowania budynku pożarniczymi tablicami informacyjnymi, 
       f/ brak zamknięcia w poziomie piwnic oraz kotłowni drzwiami o klasie EI30, 
      g/ występowanie nienormatywnych schodów ewakuacyjnych tj.: 
         > klatka schodowa K2 drewniana / prosta jednobiegowa, prowadząca z piętra na poddasze/ 
         * szerokość biegu – 1,13m, 
         * wysokość stopni – 19,0cm,cm, 
         * ilość stopni w jednym biegu – 23, 
       > klatka schodowa K3, kręcona, stalowa.  
         * promień schodów – 0,9m 
         * szerokość schodów w odległości 40,0cm wynosi 18,0cm, 
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     h/ brak oddzielenia przegrodą w klasie EI60 odporności ogniowej konstrukcji  
          drewnianej dachu od poddasza nieużytkowego, 
     i/ brak zamknięcia klatki schodowej K1 drzwiami i wyposażenia jej w urządzenia do  
         usuwania dymu w warunkach pożaru, 
     j/ brak zamknięcia otworów drzwiowych prowadzących na poddasze nieużytkowe  
         drzwiami klasy EI30 /budynek średniowysoki/, 
     k/ brak w elementach budowlanych wydzielających kotłownia oraz w stropie nad  
          piwnicą przepustów przeciwpożarowych klasy EI60 dla instalacji przechodzą- 
          cych przez otwory powyżej 4,0cm średnicy, 
    l/ brak instalacji odgromowej na budynku, 
    ł/  wyjście „D” z sali wystawienniczej nr 1 o szerokości 130,0cm ze skrzydłem  
        0,65m, otwierane do wnętrza,  
   m/ wyjście „E” z sali wielofunkcyjnej o szerokości 130,0cm ze skrzydłem 0,65m,  
       otwierane do wnętrza, 
 n/ szerokości przejścia ewakuacyjnego wynoszą odpowiednio /wymiary otworów bez ościeżnic/:  
    > poziom parteru - 1,4m, ze skrzydłem 0,7m /sala wielofunkcyjna, wystawiennicza nr 1 oraz  
         hol-komunikacja – nr 4 i nr 15/, 
    > poziom piętra - 1,4m, ze skrzydłem 0,7m /sala seminaryjna – nr 103/, 
    > poziom piętra – 1,7m, symetryczne ze skrzydłem 0,85m /nr 127, 105 i 104A/. 
o/ zaniżona odporność ogniowa stropów nad parterem i piętrem tj. do klasy REI30, 
p/ brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 
r/ brak oddzielenia przegrodą klasy EI60 konstrukcji drewnianej dachu w części  
     poddasza nieużytkowanego,  
s/ brak wydzielenia ścianami i stropem klasy EI60 poddasza nieużytkowego /ze względów konstruk- 
     cyjnych/ w której zlokalizowano maszynownie wentylacyjne /pomieszczenie nr 209 i nr 213 /. Otwory  
    drzwiowe zamknięto drzwiami klasy EI30. 
 

 Niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które 
zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami to: 
     a/ wyposażyć budynek w wewnętrzne hydranty  D25 z wężami półsztywnymi, 
     b/ zainstalować oświetlenie awaryjnego na korytarzach oraz w klatce schodowej  
         K2 i przy wyjściach na zewnątrz budynku, 
    c/ oznakowanie budynku pożarniczymi tablicami informacyjnymi, 
    d/ zamknięcia w poziomie parteru zejścia do piwnic oraz kotłowni drzwiami o  
          klasie odporności ogniowej EI30, 
   e/ zamknięcie otworów drzwiowych prowadzących na poddasze nieużytkowe  
         drzwiami klasy EI30 /budynek średniowysoki/, 
   f/ zastosowanie w elementach budowlanych wydzielających kotłownię oraz w stro- 
        pie nad piwnicą otworów o średnicy powyżej 4,0cm przepustami przeciwpożaro- 
        wymi klasy EI60, 
  g/ zainstalowanie instalacji odgromowej na budynku, 
  h/ wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
 

Niezgodności w zakresie  przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które 
nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami to: 
    a/ pozostawienie długości dojść ewakuacyjnych przy jednym dojściu wynoszą do 36,0m, 
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        /podstawa prawna: § 256 ust. 3  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  
        2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuo- 
         wanie /t.j. Dz. U. 2015 poz. 1422/, 
    b/ pozostawienie drzwi zewnętrznych „B” o  szerokości skrzydła 85cm /podstawa prawna:    
       §240 ust. 1 ww. rozporządzenia/,  
      c/ pozostawianie nienormatywnych schodów ewakuacyjnych tj.: 
         > klatka schodowa K2 drewniana / prosta jednobiegowa, prowadząca z piętra na poddasze/ 
         * szerokość biegu – 1,13m, 
         * wysokość stopni – 19,0cm,cm, 
         * ilość stopni w jednym biegu – 23, 
       > klatka schodowa K3, kręcona, stalowa.  
         * promień schodów – 0,9m 
         * szerokość schodów w odległości 40,0cm wynosi 18,0cm, 
          /podstawa prawna: §68 ust. 1 ww. rozporządzenia/,  
     d/ pozostawianie brak oddzielenia przegrodą w klasie EI60 odporności ogniowej  
         konstrukcji drewnianej dachu tj. od poddasza nieużytkowego /podstawa prawna:  
         §219 ust. 2 ww. rozporządzenia/,  
    e/  pozostawianie  wyjścia „D” z sali wystawienniczej nr 1 o szerokości 130,0cm ze  
        skrzydłem 0,65m, otwierane do wnętrz/podstawa prawna: §240 ust. 1 ww. rozpo- 
        rządzenia/,  
   f/ pozostawienie wyjścia „E” z sali wielofunkcyjnej o szerokości 130,0cm ze skrzy- 
      dłem 0,65m, otwierane do wnętrza/podstawa prawna: §240 ust. 1 ww. rozporzą- 
      dzenia/,  
   g/ pozostawienie szerokość przejść ewakuacyjnych, które wynoszą odpowiednio:  
      > poziom piętra - 1,4m, ze skrzydłem 0,7m /sala seminaryjna – nr 103/, 
      > poziom piętra – 1,7m, symetryczne ze skrzydłem 0,85m /nr 127, 105 i 104A/. 
      /podstawa prawna: §240 ust. 1 ww. rozporządzenia/,  
 h/ pozostawienie zaniżonej odporności ogniowej stropów nad parterem i piętrem tj. do  
     klasy REI30 /podstawa prawna: §216 ust. 1 ww. rozporządzenia/,  
i/ pozostawienie braku wyposażenia klatki schodowej K1 w urządzenia do usuwania  
   dymu w warunkach pożaru /podstawa prawna: §245 pkt. 2 ww. rozporządzenia/. 
j/ pozostawienie brak oddzielenia przegrodą klasy EI60 konstrukcji drewnianej dachu  
    w części poddasza nieużytkowanego /podstawa prawna: §216 ust. 1 oraz § 219 ust. 2  
    ww. rozporządzenia/,  
k/ pozostawienie brak wydzielenia ścianami i stropem klasy EI60 poddasza nieużytkowego /ze  
     względów konstrukcyjnych/ w której zlokalizowano maszynownie wentylacyjne /pomieszczenie nr 209 i  
     nr 213 /. Otwory drzwiowe zamknięto drzwiami klasy EI30 /podstawa prawna: §268 ust. 5  
    ww. rozporządzenia/,  
 

     Przyjęte rozwiązania /ponadstandardowe/ zastępcze inne niż określają to przepisy    
      techniczno-budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku  
      /rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu  
      przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów/ to: 
     a/ wyposażenie w pełni budynku pałacu w system instalacji alarmowej /SAP/ z przekiero-  
          waniem sygnału do jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w  
          Sulechowie, 
    b/ zainstalować oświetlenie awaryjnego na drogach ewakuacyjnych i na zewnątrz  
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        budynku o natężeniu min. 5lx, 
    c/ zamknięcie otworów drzwiowych prowadzących do pomieszczeń oraz holu na  
        poddaszu drzwiami w klasie EI30 odporności ogniowej, 
   d/ wyposażenie drzwi zamykających klatkę schodową K1 na parterze i piętrze w  
         uszczelki pęczniejące wraz z urządzeniem do ich samoczynnego przymykania, 
   e/ wyposażyć budynek w podręczny sprzęt gaśniczy przyjmując zwiększając o   
        100% normatyw w tym zakresie wobec obecnie obowiązującego /4 kg środka  
         na 100m2 powierzchni chronionej/, 
   f/ coroczne zaznajamianie pracowników z procedurami zawartymi w  „Instrukcję 
        bezpieczeństwa pożarowego”. 
 
 
  Załącznik szt. 3 /Ekspertyzy/ 
         Z poszanowaniem 


